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ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Νο4 
Άσκηση 1 
Το έργο μιας δύναμης η οποία μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά x = 10m , κατά τη διεύθυνση 
της και το μέτρο της είναι F = (10 – x) N 

α.50 J  β. 100 J  γ. 0 J 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                         (Μον 2) 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                             (Μον 3) 
 
Άσκηση 2 
Ένα σώμα μάζας M κινείται κατά μήκος οριζόντιου επιπέδου και στην πορεία συναντά κεκλιμένο επίπεδο 
γωνίας κλήσης φ = 600 (συν600 = ½). Ίδιου υλικού κατασκευής με το οριζόντιο επίπεδο στο οποίο και 
ανέρχεται. Ο λόγος του μέτρου της τριβής ολίσθησης στο οριζόντιο επίπεδο προς το μέτρο της τριβής 
ολίσθησης στο κεκλιμένο επίπεδο είναι ίσος με:  

α. 2   β. 1  γ. 0,5 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                          
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
 
Άσκηση 3                          
Στο διπλανό  σχήμα απεικονίζεται το διάγραμμα  της ταχύτητας σε 
συνάρτηση με το χρόνο για ένα σώμα μάζας m = 2kg που κινείται 
ευθύγραμμα. 
α. Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα.  
β. Να υπολογίσετε η συνολική μετατόπιση και το συνολικό διάστημα 
του σώματος από t = 0 εώς    t = 7s.     
γ. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος.   
δ. Να υπολογίσετε  την επιτάχυνση του σώματος  τη χρονική στιγμή t 
= 6s.    
ε. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα του διαστήματος σε συνάρτηση με 
το χρόνο καθώς και το διάγραμμα της ολικής δύναμης που δέχεται 
το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο.  
(S – t, Fολ – t).  
          
Άσκηση 4 
Σώμα μάζας m = 5kg πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και την χρονική στιγμή t = 0 
δέχεται την επίδραση σταθερής δύναμης μέτρου F = 50 Ν που σχηματίζει με την 
οριζόντια διεύθυνση γωνία φ (ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8). Ο συντελεστής τριβής 
ολισθήσεως μεταξύ σώματος και οριζόντιου επιπέδου είναι μ = 0,5. Όταν το σώμα 
διανύσει 3 m η δύναμη F καταργείται. 
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που καταργείται η δύναμη F.   
β. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που θα διανύσει το σώμα από τη χρονική στιγμή  t0 =0 μέχρι να 
σταματήσει.            
γ. Να βρεθεί ο λόγος των μέτρων των επιταχύνσεων α2/α1, όπου α1 η επιτάχυνση του σώματος όταν 
ασκείται η δύναμη F.            
δ. Να υπολογίσετε την συνολική θερμότητα κατά την διάρκεια της κίνησης του σώματος.  
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